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  التوازن املتغير بني احلضارات: اجلزء الثاين

    ،   القوة، الثقافة ، العودة إىل احمللية: اضمحالل الغرب : الفصل الرابع :توزع على فصلني مها 

الصحوة / التوكيد اآلسيوي: حضارات التحدي -الدميوغرافيا -االقتصاد: الفصل اخلامس

  .التحديات املتغرية/ اإلسالمية 

االقتصاد والدميوغرافيا واحلضارات املتحدية: الفصل اخلامس 

العودة إىل األصول وإحياء الدين ظاهرة عاملية ، وقد تبدت يف أوضح صورها يف التوكيد الثقـايف  

وهي احلضارات الديناميكية يف الربع األخري وحتديات الغرب اليت جاءت من آسيا ومن اإلسالم ، 

  .من القرن العشرين 

على الثقافة الغربيـة، فاحلضـارتان    تفوق ثقافتهيؤكد على  اآلسيويني واملسلمنيإذ أن كل من 

وتأكيد نفسها بالنسبة للغـرب ،   ثقتها املتزايدةاآلسيوية واإلسالمية تقف كل منهما منفردة يف 

التوكيد اإلسالمي نـابع إىل  . لتوكيد اآلسيوي جذوره يف النمو االقتصادي ا. وأحياناً تقفان معاً 

  .حد كبري من التعبئة االجتماعية والنمو السكاين 

واتمعات اآلسيوية األخرى ، يزود مكوناا بالدوافع واملصادر لكـي   النمو االقتصادي للصني

يف الدول اإلسـالمية ، وخباصـة    اينالنمو السكتصبح أكثر قوة يف تعاملها مع الدول األخرى ، 

لألصـولية  ، يقدم جمنـدين جـدد    اخلامسة عشرة والثانية والعشرينزيادة نسبة من هم بني 

  .واإلرهاب والتمرد واهلجرة

  التصميم اآلسيوي

يف شرق آسيا هو أحد التطورات املهمة يف العامل يف النصف الثاين من القـرن   النمو االقتصادي

وإنتقلت عملية النمو االقتصادي بسرعة . يف اخلمسينات  اليابانلعملية بدأت يف هذه ا. العشرين 

الصني واليابان مث إىل ) سنغافورة –كوريا اجلنوبية  –تايوان  –هونج كونج (النمور األربعةإىل 

حتافظ هذه الدول على معدل تنمية . وتايالند وإندونيسيا كما تترسخ يف الفلبني واهلند وفيتنام



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ١٤من ٣                                        ٢٠١١-ثاينكانون ال

كما حدث منو مماثل يف جمال التجارة بني آسيا والعامل أوالً ، . أو يزيد% ١٠-٨ي بني    سنو

  .مث بعد ذلك يف داخل آسيا

، هذا النمو يتناقص متاماً يف إقتصاد أوروبا وأمريكا ، والركود الذي ساد معظم دول العـامل  

  .وهكذا مل تعد اليابان هي االستثناء وإمنا آسيا كلها 

، فقد إحتاجت بريطانيا والواليات املتحـدة إىل  ))كيشور حمبوباين((كما يشري : النمو سرعة هذا

فيهما ، ولكن اليابان إستطاعت أن  ملضاعفة متوسط دخل الفردسنة على التوايل  ٤٧سنة و ٥٨

 ١٠سـنة والصـني يف    ١١سنة وكوريا اجلنوبيـة يف   ١٧سنة وإندونيسيا يف  ٣٣حتقق ذلك يف 

يف الثمانينيـات والنصـف األول مـن    % ٨د الصيين منا مبعدل سنوي مقداره االقتصا. سنوات 

أعلـن البنـك الـدويل إن     ١٩٩٣ويف سـنة  . التسعينيات، وكانت النمور أقل من ذلك بقليل 

الواليـات املتحـدة   إىل جانب )) قطب التنمية الرابعاملساحة االقتصادية للصني قد أصبحت ((

القوة يفترض أا دليل األفضلية وإستعراض للتفوق األخالقـي   والثروة مثل. واليابان وأملانيا

  .والثقايف

أكثر جناحاً من الناحية االقتصادية مل يترددوا يف تأكيـد متيـز   " الشرق آسيويون"وبعد أن أصبح 

  .ثقافام واإلعالن يعلو الصوت عن تفوق قيمهم وأساليب حيام

 منتصف القرن التاسع عشر ، إختارت النخـب  عندما فرض الغرب نفسه على الصني واليابان يف

وصـلت  )) إحياء أسرة ميجي((وبعد . إفتتان وجيز بالكماليةالسائدة إستراتيجية إصالحية بعد 

إىل السلطة يف اليابان مجاعة نشطة من املصلحني ، درسوا وإستعاروا األساليب الفنية واملمارسات 

وفعلوا ذلك بأسلوب حيافظ على أساسيات . ليابان واملؤسسات الغربية وبدأوا عملية حتديث يف ا

، وجعلت اليابان  عملية التحديثالثقافة اليابانية التقليدية، اليت ساعدت من جوانب كثرية على 

قادرة على إستلهام وإعادة صياغة عناصر تلك الثقافة والبناء عليها إلستثارة الدعم هلـا وتربيـر   

  .ات سيادا يف الثالثينيات واألربعيني
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املضمحلة ، عاجزة عن التكيف بنجاح )) تشنج((كانت أسرة . ويف الصني ، ومن ناحية أخرى 

 ١٩١٠كانت الصني حمتلة من قبل اليابان حيث سقطت األسرة احلاكمة عـام  . مع تأثري الغرب

القومية والدميقراطيـة  ((الثالثة ) سان يات سن(وشهدت الصني حرب أهلية بني تيارات مبادئ 

ويف اية )) ماوتسي تونج((عند  واملاركسية اللينينية)) ليانج تشياو هو((ليرباليةو)) لشعبوقوة ا

القومية ، الليربالية ، الدميقراطية،  –األربعينيات إنتصرت الواردات السوفيتية على الواردات الغربية 

  .وحتدد شكل الصني جمتمعاً إشتراكياًاملسيحية ، 

ن ينظرون إىل كل ما له صلة بالغرب وخباصة الواليات املتحدة على بعد اهلزمية أصبح اليابانيو

الصـني  هكذا حاولت اليابان أن حتاكي الواليات املتحدة ، كما كانت . أنه أمر جيد ومطلوب

  .حتاكي االحتاد السوفييت

ن ويف اية السبعينيات ، كان فشل الشيوعية وإحداث تقدم إقتصادي وجناح الرأمساليني يف اليابـا 

وجمتمعات آسيوية أخرى، قد أدى بالقيادة الصينية اجلديدة إىل أن تبتعد عن النموذج السـوفييت  

  .وبعد فشل االحتاد السوفييت وجد الصينيون قضية اخليار بني التوجه غرباً أو التوجه داخلياً 

هلـذا  . ع عشر إال أن التوجه غرباً غري عملي يف القرن العشرين أكثر مما كان يف اية القرن التاس

يف االقتصاد العاملي مـن   الرأمسالية واملشاركة) تاي يونج(إختارت القيادة شكالً جديداً من الـ 

وبدالً من . من جانب آخر  وإعادة إلتزام بالثقافة الصينية التقليديةجانب ، مع سلطوية سياسية 

الناجتة عن النمو االقتصـادي، بشرعية األداء الشرعية الثورية يف املاركسية اللينينية جاء النظام 

الناجتة عن توسل السمات املميزة للثقافة الصينية، مما جعل من أواخـر القـرن    والشرعية القومية

 حيتفـون بالكونفوشيوسـية  العشرين القادة السياسيني بالتوازي مع علماء االجتماع الغـربيني  

 بالكونفوشـية الثمانينيات بدأت احلكومة الصينية تنمي االهتمـام  يف . كمصدر للنهضة الصينية 

ولكي يربروا السـلطوية أو  . للثقافة الصينية )) االجتاه الرئيسي((وكان قادة األحزاب يعلنون أا 

القادة الصينيني يبحثون عن شرعية يف ثقافتهم الصينية املشـتركة ولـيس يف   الدميقراطية ، فإن 

  .ملستوردة املفاهيم الغربية ا
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، وبـذلك أصـبح   تدهور ملحوظ يف االقتصاد األمريكيمقابل  النمو االقتصادي الياباينوجاء 

مصادر جنـاحهم  ويزداد إقتناعهم بأن . أقل إنبهاراً بالنماذج الغربية  –اليابانيني وبشكل متزايد 

قتصادي، جعلتـهم  ، اليت جاءت هلم باهلزمية ومن مث بالنمو االالبد أن تكون موجودة يف ثقافام

أن يكونوا غربيني ، ذلك ليس شيئاً رائعاً يف حد ذاته أو بسببه ، وإمنا ميكن أن حيققوا ((يدركون 

هـذا  )) االبتعاد عن أمريكا واالرتباط بآسـيا ((هلذا وفّروا سياسة )) . ذلك من خالل نظامهم 

  -:التوجه يتضمن 

  .نية والتأكيد املتجدد على قيم تلك التقاليد إعادة التوحد بالتقاليد الثقافية اليابا: أوالً 

بثقافة آسيوية  –رغم حضارا املائزة  –السعي ألسينة اليابان وربطها : األكثر إشكالية : ثانياً 

  .عامة

رغم ذلك فإن حوافز اليابان لرفض الغرب بالكلية مل تصل إىل املدى الذي وصلت إليه حوافز 

، ومن جانب آخـر فـإن فـرادة     ذجني السوفييت والغريبالصني إلبعاد نفسها عن كال النمو

والتمركز الياباين ، وذكريات االستعمار الياباين يف الدول األخرى والتمركز االقتصادي الصيين يف 

معظم الدول اآلسيوية األخرى كل ذلك يعين أيضاً إنه سيكون من األسهل على اليابان أن تبعـد  

.ها بآسيا نفسها عن الغرب ، من أن متتزج نفس

وبإعادة تأكيد هويتها الثقافية اخلاصة ، فإن اليابان تؤكد تفردها وإختالفها عن كل من ثقافـة  

الصينيون واليابانيون وجدوا قيمة جديدة يف ثقافتهم لكن . الغرب والثقافة اآلسيوية األخرى 

له أربعة مكونـات  وهذا ، لقيمة الثقافة اآلسيوية، فإم شاركوا أيضاً يف تأكيد أوسع  اخلاصة

  :رئيسية

، وإنه سوف  حيافظ على منوه االقتصادي السريعيعتقد اآلسيويون إن شرق آسيا سوف : أوالً 

  .يتفوق على الغرب بسرعة يف اإلنتاج االقتصادي وبالتايل سوف يصبح قوياً يف الشؤون الدولية 

ثقافة اآلسيوية اليت هي أرقى مـن  يعتقد اآلسيويون إن هذا النجاح االقتصادي جاء نتيجة لل: ثانياً 

  .ثقافة الغرب املتفسخ ثقافياً واجتماعياً 
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النظام ، االنضباط ، (يف األساس ،  كونفوشيوسيةويقارنون بني قيم الثقافة اآلسيوية اليت هي  :ثالثاَ

 وقيم الغرب املتمثلة يف االنغمـاس الـذايت  ) مسؤولية األسرة ، العمل اجلاد ، اجلماعية ، االعتدال

وكلـها  )) التحقري العقلي((والكسل والفردانية واجلرمية والتعليم اهلابط ، وعدم إحترام السلطة و 

  .مسؤولة عن إياره 

 مناذج ينبغي على اتمعات اآلخـرى ويعتقدون بأن التطور اآلسيوي والقيم اآلسيوية هي  :رابعاَ

لكي جيـدد   يتبناها الغرب نفسهأن  أن تقتدي ا يف جهودها الرامية اىل اللحاق بالغرب وينبغي

.قواه

  الصحوة اإلسالمية 

كان املسلمون بأعدادهم الغفرية ، يتوجهون حنو اإلسالم بوصفه مصدر للهوية واملعىن واالستقرار 

هذه الصحوة )) . اإلسالم هو احلل((والشرعية والقوة واألمل ، ذلك األمل الذي يعرب عنه شعار 

قها هي أحدث مرحلة يف تكيف احلضارة اإلسالمية مـع الغـرب ،   اإلسالمية ، بإتساعها وعم

  .والسعي إلجياد حل ، يف اإلسالم 

إن الصحوة اإلسالمية هي اجلهد الذي يبذله املسلمون لتحقيق هذا اهلـدف ،  : وبالتايل يرى 

  .وهي حركة فكرية ثقافية إجتماعية سياسية عريضة منتشرة يف معظم أحناء العامل العريب 

  :بقوله )) إسبوزيتو. جون ل (( هنا إىل ما كتبه ويشري

، نشـر  ) الذهاب إىل املسجد ، الصالة ، الصيام(االهتمام املتزايد بالطقوس الدينية : هي كثرية ((

. امللبس والقيم اإلسالمية ، إعادة احلياة للصـوفية  الربامج واملطبوعات الدينية ، تركيز كبري على 

زيـادة يف عـدد   : هذا التجديد بقاعدته العريضة يصاحبه تأكيد حلضور اإلسالم يف احلياة العامة 

احلكومات واملؤسسات والقوانني والبنوك واخلدمات االجتماعية واملؤسسات التعليمية ذات التوجه 

  .... )) اإلسالمي 

  :ملفهوم الصحوة بقوله )) علي هالل دسوقي((احث إسالمي ويعتمد تعريف ب
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  .تتضمن املساعي من أجل إحالل القانون اإلسالمي حمل القانون الغريب -١

  .واإلستخدام املتزايد للغة الدينية والرمزية -٢

إنتشار التعليم الديين ويظهر ذلك يف زيادة عدد املدارس اإلسالمية وأسـلمة املنـاهج يف   -٣

  .ةاملدارس الرمسي

تغطية وجه املرأة، واالمتناع عن (االلتزام املتزايد بالقواعد اإلسالمية للسلوك االجتماعي -٤

) .املسكرات

.املسامهة املتزايدة يف الطقوس الدينية -٥

.سيطرة اجلماعات اإلسالمية على املعارضة يف اتمعات اإلسالمية -٦

.واتمعات اإلسالمية  إتساع اجلهود املبذولة لزيادة التعاون الدويل بني الدول-٧

، ألا تأخذ بعض الشبه مـع  املاركسية، جيري مقارنة مع  ملفهوم الصحوةإنه يف معرض عرضه 

نصوصها املكتوبة ، رؤيتها للمجتمع املثايل ، االلتزام بالتغيري اجلوهري ، رفضها للدولـة  : األخرية

. اإلصالح املعتدل والعنف الثوريأن يصبح دولة ، وتنوع مذهيب يتراوح بني القومية ، وملا ميكن 

كالمها رد فعل لفساد وكساد املؤسسـات  : اإلصالح الربوتستاينوهناك تشابه أهم بينها وبني 

القائمة ، كالمها يؤيد العودة إىل صيغة أتقى ومطلوبة من الدين ، تدعو للعمل وللنظام واالنضباط، 

وي أبناء الطبقة املتوسطة النشيطة ، وكالمها أيضاً حركة معقـدة ذات مكونـات   كالمها يسته

، حـىت  األصولية الشيعية والسنية ،  اللوثرية والكالفينية: متنوعة ، فيما عدا حركتني رئيسيتني 

واالنضباط الرهباين اللذان يريدان فرضـه علـى   ) آية اهللا اخلميين(و ) جون كالفن(التشابه بني 

م جمتمعا.

حسـن  (، ويف هذا يشري الروح الرئيسية يف كل من اإلصالح والصحوة هي اإلصالح الشامل

هذه الصحوة شاملة ، إا ليست عن الصالح الفردي فقط ، ليست فكرية وثقافيـة  ) : ((الترايب
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إعادة بناء شاملة للمجتمع من القاع إىل فقط ، وليست جمرد صحوة سياسية ، هي كل ذلك ، 

)) .القمة

  :أما أدلة االختالف كما يراها صموئيل هنتغنون بني اإلصالح والصحوة فهي

، حقق جناحـاً قلـيالً يف    حمدوداً بأوروبا الشماليةأثر اإلصالح كان : يف جانب واحد أساسي 

المسـت  أسبانيا وإيطاليا وشرق أوروبا وأراضي اهلابسبورج عموماً ، وعلى العكس من ذلـك  

مع بداية السبعينيات إكتسبت الرموز واملعتقـدات  . يف العامل تقريباً الصحوة كل جمتمع إسالمي

واملبادئ واملمارسات والسياسات والتنظيمات اإلسالمية إلتزاماً متزايداً ودعماً يف كل أحناء العامل 

. املسلم ، املكون من بليون مسلم واملمتد من الغرب إىل إندونيسيا ، ومن نيجرييا إىل كازاخستان

مل . ااالت االجتماعية والسياسيةمث تنتقل إىل  عامل الثقافةت عملية األسلمة أن تتم أوالً يف عني

يستطع قادة الفكرة السياسة سواء كانوا معها أو ضدها أن يتجاهلوها أو يتجنبوا التكيف معهـا  

  .بنحو أو آخر 

بالد كان، إنشاء وتنميـة  عنصر أساس التأسلم يف معظم ال: بالقول عملية التأسلممث إنه يرصد 

أعطـى  . مؤسسات إجتماعية إسالمية، وإستيالء اجلماعات اإلسالمية على املؤسسات القائمة

اإلسالميون إهتماماً خاصاً إلنشاء املدارس اإلسالمية وزيادة النفوذ اإلسـالمي يف املـدارس   

  .العادية يف نفس الوقت

ذه احلركات ال حتظى بدعم كبري من النخب فه: الدعم الذي حتصل عليه هذه احلركاتأما عن 

اإلسالميون يسهمون ومثل األصوليني يف األديان األخرى ، . الريفية أو الفالحني أو كبار السن 

إم شباب حركي ذي توجهات حديثة، جاؤوا يف جزء كـبري  . يف عملية التحديث ونتاج هلا 

  .منهم  من ثالث جمموعات

  :أوالً 

حيث كانت سيطرة األصوليني على االحتادات . الطالب واملثقفنيمن  العنصر الرئيس يتكون- ١

  .الطالبية واملنظمات املشاة هي املرحلة األوىل يف عملية التأسلم السياسي
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 السعودية واجلزائـر يف  طالب اجلامعاتأما اجليل الثاين فيعرب عن نفسه بنسب متزايدة بني - ٢

  .وغريمها

متييزاً واضحاً بـني   تركيا، وقد شهدت  خماطبة املرأةمتطوراَ يف  كما تابع اإلسالميون أسلوباً -٣

  .اجليل األكرب سناً من النساء العلمانيات وبنان وحفيدان ذوات التوجه اإلسالمي 

ويف دراسة ألحدى القيادات العسكرية للجماعات اإلسالمية املصرية ، وجد إا حتمل مخـس  

:اإلسالمية يف الدول األخرى وهي مسات رئيسية تبدو مطابقة للجماعات 

  .من العمر  العشرينيات أو الثالثينياتالغالبية العظمى من صغار السن ، يف - ١

  .طالب اجلامعاتمنهم من بني % ٨٠- ٢

  .الطب واهلندسةأكثر من النصف من كليات القمة أو التخصصات الفنية العالية مثل - ٣

خلفية متواضعة ولكنـها ليسـت    –املتوسطة من الطبقة  الشرحية الدنيامن % ٧٠أكثر من - ٤

.فقرية 

من اجليل األول الذي حصل على تعليم عال، من قد قضى سنوات الدراسة األوىل يف مـدن  - ٥

.صغرية أو مناطق ريفية مث أصبحوا من سكان املدن الكربى 

الطالب واملثقفونّ الكوادر العسـكرية وقـوات الصـدام يف احلركـات     بينما يكون  :ثانياً 

، فإن أبناء الطبقة املدنية املتوسطة يشكلون اجلزء الرئيسي من أعضاء وإىل حد ما ، جاء اإلسالمية

)) .التقليدية((هؤالء من ما يسمى غالباً بالطبقات املتوسطة 

يف  إىل املدينـة املهـاجرون اجلـدد  : العامل الثالث يف مقومات القوى اإلسالمية هـو   :ثالثاً 

(...) ات زاد عدد سكان املدن يف أحناء العامل اإلسالمي مبعـدالت رهيبـة   السبعينيات والثمانيني

وكانوا دائماً يف حاجة إىل اخلدمات االجتماعية اليت توفرها هلم املنظمات واملؤسسات اإلسالمية ، 

باإلضافة إىل املنظمات واملؤسسـات اإلسـالمية ، وكـانوا هـم     . وكانوا هم املستفيدين منها 

.املستفيدين منها
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مجاهري اإلسالم الثوري هم نتاج اتمع احلـديث ، القـادمون   )) ((أوليفر روي((ويف هذا يشري 

اجلدد إىل املدينة، ماليني الفالحني الذين ضاعفوا وضاعفوا من عدد سـكان املـدن اإلسـالمية    

  )) .الكربى

، فقـط يف  إيران والسودانيف منتصف التسعينيات ، وصلت احلكومات اإلسالمية إىل السلطة يف 

توجد أنظمة تدعي الشرعية والدميقراطية إىل  تركيا وباكستانعدد صغري من الدول اإلسالمية مثل 

  .حد ما ، أما احلكومات العشرين دولة إسالمية األخرى فكانت غري دميقراطية 

متاماً عن  هي أنظمة متحجرة ، قمعية ، فاسدة معزولة)) : ((كليمنت هنري مور((وحسب عبارة 

أنظمة كهذه ميكن أن حتافظ على نفسها لفترات طويلة ، ومـع  . إحتياجات وتطلعات جمتمعاا 

  )) .ذلك يظل إحتمال تغيريها أو سقوطها كبرياً يف العامل احلديث

للسلطوية يف اتمعات املسـيحية، وكـان    فجاء التأسلم كبديل عملي للمعارضة الدميقراطية

التعبئة االجتماعية ، فقدان األنظمة السـلطوية لشـرعية   : أسباب مشاة جانب كبري منه نتاج 

اليت شجعت التوجهات املتأسلمة األداء، والبيئة العاملية املتغرية مبا يف ذلك الزيادة يف أسعار النفط، 

  .يف العامل اإلسالمي أكثر مما شجعت التوجهات الدميقراطية 

يف جمتمع إسالمي تلو اآلخـر ، كـان أن   ((إنه )) جميفؤاد ع((ويف هذا اال يذكر مالحظات 

تكتب عن الليربالية أو عن تقاليد برجوازية وطنية يعين إنك تكتب شهادة وفاة أنـاس إختـاروا   

  )).املستحيل وفشلوا

  :إال إنه يذكر عوامل أخرى سامهت يف قوة اجلماعات اإلسالمية وهي 

، دعماَ حلركـة  اجلزائر وتركيا واألردن ومصريف أثناء احلرب الباردة قدمت دول مثل: األول 

  .املتأسلمني كإجراء مضاد للحركة الشيوعية 

لإلخـوان  وقدمت متـويالً هـائالً    السعودية ودول اخلليج األخرى،دعمت دول مثل : الثاين

ومجاعات التأسلم يف دول خمتلفة، سامهت هذه العوامل يف سيطرة اجلماعات املتأسـلمة   املسلمني

  .عارضة على امل
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  .العلمانيةوأيضاً قمع احلكومات للمعارضة : ثالثاً 

، والذي يسيطر عليـه   للتعليم الديين يف املدارس الرمسيةالدعم الذي قدمته احلكومات : رابعاً

  .غالباً مدرسوا وأفكار التأسلم ، ووسعت من دعمها للدين واملعاهد الدينية 

اح الشخصيات اإلسالمية، هلذا عملت علـى دمـج   حماولة احلكومات االستفادة من جن: خامساً

امللـك  رموزها يف أنظمتها وذا أعيد تأكيد الشخصية اإلسالمية للدولة واتمع ،حيث دعـى  

كان يؤكد إنه من ساللة  املغربويف )) إسالم حديث((و )) دميقراطية إسالمية((إىل إقامة  حسني

ملكية ماليويـة  ((كان يؤكد بأنه  لطان برونايسحىت )) دوره كأمري للمؤمنني((و) حممد(النيب 

سوهارتو  –أوزال –ويف حماولة إلبراز إلتزامهم اإلسالمي، هرع رؤساء احلكومات )) . إسالمية

  .ألداء فريضة احلج –كرميوف –

يف . مت دمج املفاهيم واملمارسات القانونية اإلسالمية يف النظام القانوين العلمـاين   إندونيسياويف 

، ويف باكسـتان   أحدمها إسالمي واآلخر علمـاين نظامني قضائيني منفصلني  ماليزيابنت وقت ت

بذلت جهوداَ ألسلمة القانون واالقتصاد وأدخلت احلدود اإلسالمية وأعلنت الشريعة اإلسـالمية  

  .قانوناً أعلى للبالد 

  :إال إنه يذكر أسباباَ أخرى لظهور اإلنبعاث اإلسالمي منها 

، جـاء اإلسـالم ليفـي    شعور إغترايبقتران الثقايف للثقافة الغربية وما خيلّفه من التعويض عن اال

  .باالحتياجات النفسية، وجاءت املؤسسات اخلريية لتفي باحلاجة االقتصادية 

فمع فقدانه سطوته ، ... هو نتيجة إيار قوة وهيبة الغرب ((اإلحياء اإلسالميإن : وأيضاً يذكر 

لإلحيـاء  السعودية وليبيا إال أنه يذكر إن دعم احلكومات مثل )) ته بريقهافقدت مثُلُه ومؤسسا

إىل اإلسالمي والثروة اإلسالمية أدت باملسلمني إىل أن يتحولوا بسرعة عن االفتتان بالثقافة الغربية، 

ومثلما كان ينظر . االنغماس العميق يف ثقافام وتأكيد مكانة اإلسالم يف الدول غري اإلسالمية

السابق إىل الثروة الغربية كدليل تفوق ثقافة الغرب، أصبح ينظر إىل الثروة النفطية علـى   يف

  .تفوق اإلسالم 
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وبينما صور شرق آسيا تدعمه معدالت منو إقتصادي عالية جداً ، نرى الصحوة اإلسالمية تدعمها 

  .وبنفس الدرجة معدالت منو سكاين عالية جداً 

إرتفع عدد سكان العامل  ١٩٩٠و  ١٩٦٥إنه بني عامي : ية يؤكديف ما يتعلق بالصحوة اإلسالم

يف اتمعات اإلسالمية كانت % . ١.٨٥بليوناً بنسبة زيادة سنوية  ٥.٣بليون نسمة إىل  ٣.٣من 

وأحياناً كانت تصـل إىل أعلـى مـن    % ٢.٥تقريباً، وغالباً ما كانت تتخطى % ٢.٠الزيادة 

٣.٠.%  

جم والتعبئة االجتماعية، إن هلا نتائج حيملـها يف نتيجـة مهمـة    وهنا يظهر إجتماع عاملي احل

، وهنا يضرب أمثلة من ) الشباب هم أبطال االحتجاجات وعدم االستقرار واإلصالح والثورة(

جـاك  ((ويعتمـد علـى مقولـة    : التاريخ العريب يظهر فيها بأن الشباب وراء كل التغـيريات  

عامالً رئيسياً يف املـوجتني الثـوريتني يف أوراسـيا يف     إن النمو الدميوغرايف كان)) ((جولدستون

إال أن التصنيع الناجح واهلجرة قلـال  )) . منتصف القرن السابع عشر وأواخر القرن الثامن عشر

  .من األثر السياسي الناتج عن زيادة نسبة الشباب يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر 

واحلركـات املتطرفـة    وزودت الفاشيةوجاء إرتفاع نسبة الشباب مرة أخرى يف العشرينيات، 

ويتكرر الوضع يف القرن العشرين حيث مظاهرات وإحتجاجات الطالب يف . األخرى باندين

  .الستينيات

. وعندما ينتقل إىل العامل اإلسالمي يرصد العالقة بني زيادة نسبة الشباب والصحوة اإلسالمية

إن أعظم خطر يهدد بالده هو قيام األصولية اإلسـالمية  ) ((عبد اهللا(حيث يشري األمري السعودي 

يف النصف % ٢٠ويذكر إن نسبة زيادة الشباب يف إيران يف السبعينيات وصلت إىل )) بني شباا

ددة قد أو إن تلك العالمة احمل ١٩٧٩األخري من تلك احلقبة ، وإن الثورة اإليرانية حدثت يف سنة 

تكتسب التأييـد   اجلبهة اإلسالميةيف أوائل التسعينيات، عندما كانت  اجلزائرمت الوصول إليها يف 

  .الشعيب وتسجل إنتصارات يف االنتخابات 
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الكثرة السكانية حتتاج إىل موارد أكثر ، ومن هنا فإن الناس الذين ينتمون : ويقرر نتيجة مفادها

، فيحتلـون   االندفاع حنو اخلارجأو بسرعة، ميليون إىل / كثافة و إىل جمتمعات تتزايد أعدادها ب

، وهذا يشري أرضاً ويبسطون ضغوطهم على اتمعات األخرى األقل منواً من الناحية الدميوغرافية

هجرة املسلمني إىل كما يؤدي هذا احلال إىل . إىل الصراعات على طول حدود العامل اإلسالمي 

  .تمعات أخرى غري إسالمية ، وجيعل من اهلجرة قضية تلك اتمعات وجم اتمعات الغربية

  حتديات متغيرة 

هنا يشري إىل توصيفات ائية يرصد ا كالَ من الظاهرة االقتصـادية اآلسـيوية والصـحوة    

  :اإلسالمية 

  )) :أي الظاهرة االقتصادية اآلسيوية((أما ما يتعلق باألوىل  -

يف معدالت منوهـا   وسوف تشهد واحدة بعد أخرى إياراًدوت املعجزات االقتصادية اآلسيوية 

  .يف األنظمة االقتصادية املعقدة )) العادية((لتصل إىل املستويات 

إن النمو االقتصادي اآلسيوي سوف خيلف مرياثاً من أنظمة : إال إنه يشري إىل نتائج هذه الظاهرة

وأكثر تعقيداً ، ذات إهتمامات دولية واسـعة ، وبرجوازيـات مزدهـرة ،    إقتصادية أكثر ثروة 

  .وطبقات متوسطة غنية 

واملرجح أن يقود ذلك كله حنو سياسات أكثر تعددية وأكثر دميقراطية ، ولن تكون أكثر توجهاً 

التأكيد اآلسـيوي يف  حنو الغرب بالضرورة ، بل قد تقود إىل نتائج معاكسة، إذ سوف تنمي من 

، وتعمل على إعادة تشكيل املنظمات واملؤسسات الدولية بعيداً عن النمـاذج   لشؤون الدوليةا

  .واألمناط الغربية

إن النمو االقتصادي اآلسيوي سوف يـؤدي إىل  : عرب تأكيده على  نقاط اخلطربل إنه يشري إىل 

وتظهر كمنافس حنو منو إقتصادي سريع  اهلندحتول هائل يف القوة بني احلضارات وسوف تتحرك 

  .يف الشؤون الدولية 
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مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ١٤من ١٤                                        ٢٠١١-ثاينكانون ال

  ):أي الصحوة(أما الظاهرة اإلسالمية  -

ال ميكن  –أو حركة ثقافية  –فإن أي إحياء ديين : فإنه يؤكد تارخيية الظاهرة وحدودها إذ يقول 

أن يستمر إىل ما ال اية ، وعند نقطة ما سوف ختمد الصحوة اإلسالمية وتذوب يف التاريخ، ومن 

حيدث ذلك عندما يضعف الدفع الدميوغرايف الذي يقويها يف العقدين الثاين والثالث من  املرجح أن

حينذاك ستضعف صفوف ااهدين واملقاتلني واملهاجرين ، ومن املرجح .القرن الواحد والعشرين 

ة لن تصبح العالق. أن بط معدالت الصراع العاملية داخل الدول اإلسالمية وبني املسلمني وغريهم 

بني اإلسالم والغرب وثيقة ، ولكنها ستصبح أقل صراعاً أو ما يشبه احلرب ، حـرب بـاردة أو   

  .سالم بارد 

، ولكن  األخالق واهلوية واملعنويات واالعتقاد: ملشاكل" اإلسالم هو احلل "اإلنبعاث سيظهر أن 

  .عسكريوالتخلف االقتصادي والضعف الالظلم االجتماعي والقمع السياسي: ليس ملشاكل

اليت سوف تستمر بفعل املؤسسات االجتماعية واالقتصادية  الصحوة اإلسالمية،مرد هذا إىل تأثري 

إال إنه أيضاً ميكـن أن يولّـد   . والسياسية اإلسالمية داخل التجمعات واتمعات اليت متتد إليها 

اولة للبحـث عـن   ، ورمبا ولّد رد فعل ضده وحمجتاه اإلسالم السياسيخيبة أمل واسعةالفشل، 

  .أخرى )) حلول((

  


